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VAN HET TEAM
Beste ouders en verzorgers,
Nu de ouderavonden weer geweest zijn, maken we in deze periode
weer plannen voor de feestelijkheden van de herfst en winter.
Het Sinterklaasfeest is weer voorbereid. De werkgroep voor Kerst
is al weer bijeen geweest en zelfs de werkgroep Carnaval heeft al
een eerste inventarisatie van de feestelijkheden gemaakt.
We gaan dus weer een gezellige en spannende periode voor de
kinderen en onszelf tegemoet.
We hebben de afgelopen periode wel heel
veel ongemakken gekend door reparaties aan
het gebouw. Er blijken in het verleden wel wat foutjes gemaakt te zijn
bij de verbouwing van Weilust, waar we nu wat gevolgen van ervaren.
Zo moeten een aantal toiletblokken opnieuw worden betegeld, omdat
er tegels blijken los te laten.
We hebben enkele weken geleden veel werkzaamheden gehad aan de
riolering van het hele gebouw. En dat is blijkbaar nog niet helemaal en overal opgelost. Die
heren mogen we in de loop van het jaar nog een keer terug verwachten.
De afgelopen weken werden we ook geconfronteerd met storingen in de elektriciteit,
waarvan inmiddels gelukkig al weer een deel is opgelost.
We hebben ook af en toe last van lekken in de lokalen. Dat is een
groter probleem dat nog nader wordt onderzocht.
Tenslotte blijken er nu nog een aantal mankementen aan de nieuwe
buitendeuren te zijn, die binnen nu en enkele dagen zouden moeten
worden opgelost.
We hebben dit jaar dus heel veel pech op het gebied van
gebouwonderhoud.
Hoewel we natuurlijk zoveel mogelijk van deze
reparatiewerkzaamheden buiten schooltijd laten plaatsvinden, blijken
we er toch niet aan te ontkomen dat er ook soms onder schooltijd
overlast van ondervonden wordt, omdat sommige bedrijven ook niet in
vakanties kunnen werken of alleen op woensdagmiddagen.
Uiteraard doen we ons best om dat tot een minimum te beperken, maar
het kan dus zijn dat uw kind thuis komt met verhalen over mannen die
met kruiwagens en gereedschappen door het gebouw en over de
speelplaats lopen.

We vinden het belangrijk dat uw kind in een goed geoutilleerd, veilig en warm gebouw
verblijft. Dus houden we het onderhoud steeds goed – i.s.m. de stichting BreedSaam, de
stichting die de gebouwen van het primair onderwijs in Breda beheert - in de gaten.
Voor de komende periode tot de komst van de Sint is er niet veel meer interessants te
melden, dus houd ik het voorwoord weer kort deze week.
Graag wens ik u dan weer een heel fijne week, mede
namens het team van Kbs Weilust.
Met vriendelijke groet,
Hilda Delacourt en Kees van Sprundel, directie

SPELREGELS SCHOOLBIBLIOTHEEK KBS WEILUST 2018-2019
Beste ouders / verzorgers,
Goed kunnen lezen is van groot belang voor alle schoolvakken. Daarom heeft de school haar
schoolbibliotheek gemoderniseerd en uitgebreid.
Kinderen van de eigen school kunnen vanaf de week van 19 november een boek voor in de
klas en een boek voor thuis lenen. Het boek voor thuis wordt meegenomen in een speciaal
rugtasje dat de school beschikbaar stelt.
De schoolbibliotheek wordt op woensdag- en vrijdagmorgen onder schooltijd gerund door
vrijwillige biebouders, met ondersteuning van leesconsulent Jan Verbart van Bibliotheek
Breda. De collectie boeken is natuurlijk lang niet zo groot als die van de openbare bibliotheek,
maar het kan een welkome start betekenen om aan uw kinderen voor te lezen en kinderen
meer zelf te laten lezen. De kinderen kiezen zelf hun boeken als ze met hun klas de
schoolbibliotheek bezoeken.
Voor meer boeken kunt u met de kinderen natuurlijk ook in een van de drie overblijvende
openbare bibliotheken terecht (Noord, Zuid en Centrum). Het lidmaatschap van de Openbare
Bibliotheek is gratis voor kinderen. Meer info op:
www.bibliotheekbreda.nl/iguana/www.main.cls?surl=lidmaatschap
De spelregels van de schoolbibliotheek om boeken mee naar huis te nemen
• Openingstijden tijdens schooldagen: voor kinderen op woensdag van 8.45 – 10.15
uur; op vrijdag van 8.45 – 11.45 uur.
• Nieuwe leerlingen tijdens het lopende schooljaar mogen op een groepspasje lenen
totdat ze een eigen lidmaatschap hebben.
• Boeken lenen
In de klas lezen?
1 boek lenen om in de klas te lezen.
Meenemen naar huis?
1 boek lenen om thuis te lezen of 2 boeken als je thuis
een werkstuk of spreekbeurt moet maken.
Het boek gaat mee in een speciaal rugtasje van school
dat daar steeds voor gebruikt moet worden. Het lenen
van een boek is geen verplichting.

•
•

•
•

Boeken inleveren kan tijdens openingstijden van de bieb. Buiten openingstijden kun
je inleveren in een kist die in de hal bij de ingang van de school staat.
Hoe lang mag je de boeken thuis houden van de schoolbibliotheek?
De leentermijn is 2 weken. De school werkt niet met telaatgeld als boeken later
ingeleverd worden. Uw kind krijgt eventueel wel een briefje mee naar huis om de
boeken alsnog in te leveren.
Boek kwijt? Eerste keer een waarschuwing, tweede keer vraagt de school om een
vergoeding van het boek.
Rugtasje kwijt of stuk? Nieuwe tasje voor 1 euro.

Hoe kun je zien of het boek van de schoolbibliotheek is?
Alle boeken van uw schoolbibliotheek hebben rechtsboven een klein
oranje kenmerk op de voorkaft (zie afbeelding):
GEVONDEN VOORWERPEN

UIT DE WIJK / UIT DE STAD
Sinds 2016 heeft Nederland Leest ook een Junioreditie. Deze editie is speciaal
gemaakt voor basisschoolkinderen van 10 tot 14 jaar (groep 7 en 8 van de
basisschool en jaar 1 en 2 van de middelbare school).
Vanwege het thema Voeding is dit jaar gekozen voor Graaf Sandwich en andere
etenswaardigheden van Jan Paul Schutten.
Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden
Wie is die Margherita uit de pizza Margherita? Klopt het dat chips nooit bedoeld
waren om lekker te smaken? En waarom doen de Engelsen toch azijn over hun
friet? Graaf Sandwich en andere etenswaardigheden staat vol met informatie over de
geschiedenis van ons eten. Maar ook vol met proefjes die je zelf thuis of in de klas
kunt uitvoeren. Wist je bijvoorbeeld dat je met je neus en ogen dicht het verschil niet
proeft tussen cola en sinas?

Jan Paul Schutten
Jan Paul Schutten schreef al eerder over voeding, zoals in het
Kinderboekenweekgeschenk De wraak van het spruitje. Voor zijn boeken won hij
twee keer de Gouden Griffel. Zijn boeken zijn inmiddels in tientallen landen
verschenen, van Armenië tot Zuid-Afrika.
Kinderen van groep 7 en 8 krijgen het Graaf Sandwich om te lezen
Via de Bibliotheek Breda krijgen alle kinderen van groep 7 en 8 van uw school het
boek cadeau. Hoofdstukken van het boek worden in de klas samen gelezen en
besproken. Meer informatie op deze site:
www.nederlandleest.nl/junior

Jarigen in de komende week : van harte gefeliciteerd !
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Jara
Bieke
Chloë
Floris
Luna
Hajar
Sara
Aurora
Jerry-Lynn

6A Ireen/Shana
7B Michelle/Ingrid
7B Michelle/Ingrid
4B Sanne
1/2A Ilse/Annemarie
1/2E Elliz/Marca
5A Sanne/Corne
4B Sanne
1/2C Aggie

